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Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti

Jakkukylä liittyi Iihin

Jakkukylästä
tuli
vuodenvaihteessa
osa
Iitä.
Kysyimme Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Hannu Kaistolta jakkukyläläisten tuoreita tunnelmia.
Hannu Kaisto, millä miellellä jakkukyläläiset ovat
vuodenvaihteessa tapahtuneesta osakuntaliitoksesta?
–
Olemme
tyytyväisiä liitokseen. Prosessi liittymisestä
käynnistettiin
loppuvuodesta 2015 kyläläisten tahdosta. Silloin 92 prosenttia
jakkukyläläisistä
allekirjoitti
vetoomuksen
valtioneuvostolle.
Koska
kannatus liittymisestä Iihin oli lähes yksimielinen,
niin tietysti olemme odottaneet liitosta. Muutoksissa on
aina mukana myös kysymysmerkkejä ja epävarmuutta,
mutta yllättävän vähän niitä
tässä vaiheessa on.
– Juhlistamme historiallista osakuntaliitosta myöhemmin talvella, kun kyläläisille
järjestetään kyläjuhla. Tie-

tääkseni
väkimäärältään
näin suurta osakuntaliitosta
ei ole tapahtunut, kuin joskus 1970 - luvulla viimeksi.
Millaisia kysymysmerkkejä
ja epävarmuutta muutos aiheuttaa?
– Minulle on tullut muutamia kysymyksiä vanhuspalvelujen osalta, että miten
ne jatkossa hoidetaan. Lisäksi peruskoulun ja aurauspalvelun muutokset ovat
puhuttaneet ihmisiä. Muutoksista on kyllä tiedotettu
mielestäni hyvin ja siitä haluankin kiittää Iin kunnan sekä
Oulunkaaren väkeä.
Oulunkaari järjestää vielä
tiedotustilaisuuden Sote-asioista Jakun koululla 23.1. kello 18. Kouluasia selvisi niin,
että yläasteelle siirtyminen
järjestyy portaittain. Ne jotka ovat aloittaneet yläasteen
Yli-Iissä, käyvät sen loppuun
siellä. Ensi syksystä alkaen
siirrytään Jakun koulun kuudennelta luokalta Iihin yläasteelle.
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Lehden ilmestymispäivä on torstai, mutta IiSanomat on
luettavissa netissä ilmestymisviikon maanantai-iltana,
joka on myös painoonpanopäivä. Materiaali lehteen
olisikin oltava mielellään toimituksessa edellisen viikon
torstaihin mennessä.

Yksityisteiden aurauksen
osalta Iin kunnan käytäntö
on sellainen, että kunta maksaa avustusta tietyin perustein ja tien omistaja hankkii
itse aurauspalvelut.
Mitä mieltä jakkukyläläiset
ovat Iihin tulevasta uudesta
liikuntahallista?
– Iin liikuntapalvelut kaipaavat kyllä uudistamista, jotta kunnan vetovoima
kasvaa ja kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy. Vaikka
hallista tulee kustannuksia,
uskon, että investointi on
pitkällä tähtäimellä järkevä.
Varmasti jakkukyläläisetkin
tulevat käyttämään liikuntahallia, varsinkin kun yläaste käydään Iissä, niin nuoret
oppivat vielä paremmin Iin
palveluja hyödyntämään.
Olisiko
jakkukyläläisillä
mitään toivottavaa tällä hetkellä Iiltä?
– Kylien kehittämien on
tärkeää meille. Elinvoimaiset
maaseutukylät nähdään Iin

Iijoki jakaa Jakkukylän kahtia. Kyläläisten mielestä osakuntaliitos lisää joenvarren
asukkaiden kanssakäymistä ja me -henkeä, joka edelleen vaikuttaa myönteisesti Iin
kunnan elinvoimaisuuteen. Kuvan ottamisen mahdollisti maanviljelijä Kauko Lohen
ohjaama lentokone, jossa Hannu Kaisto katseli omaa kyläänsä lintuperspektiivistä.

vetovoimatekijänä. Jos tämä
säilyy keskeisenä ajatuksena
kunnan uudessakin strategiassa, se säteilee kaikilla tavoilla kylien kehittämiseen ja
elinvoimaisuuteen.
– Meille tärkeää on, että
saamme osayleiskaavan uudistettua, pääsemme rakentamaan helpommin ja
varmistamme
näin
kylän asukasmäärän kasvun
ja palvelujen kehittymisen.
Jakkukylään on muuttohalukkuutta, koska sehän on
vain reilun kymmenen minuutin päässä Iin keskustasta.
– Meillä on tälläkin hetkellä useita vapaita, edullisia
tontteja tarjolla Jakkukylän
nettisivuilla ja vielä enemmän niitä käsittääkseni tulee,
kun osayleiskaavan uudistus
saadaan tehtyä. Jakun koulualue on vilkas, koska siellä
on nykyisellään noin 80 lasta. Toivon, että koulua ja sen
ympäristöä edelleen kehitetään ja toimintaa vahvistetaan kaikin tavoin.

Hannu Kaisto on Jakkukylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja.
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Olhavan kyläkirjassa paljon tietoa

Kiitämme kuluneesta vuodesta
ja toivotamme kaikille
menestyksellistä ja hyvää uutta vuotta

2018

IiSanomien toimituksen porukka

Iin alue
Kiitos kaikille yksityishenkilöille ja yhteisöille, jotka osallistuivat Anna
lapselle lahja keräykseen ja Lahjoita kassillinen jouluiloa keräykseen.
Kiitokset myös yhteistyökumppaneille; Iin SPR:n osasto, Iin Lions club,
Iin Kärkkäinen ja Iin sosiaalitoimisto.
Messu la 6.1. klo 10 Iin kirkko. Aihe: Jeesus, maailman valo. Soronen
Pekka, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti evankelioimistyö Aasia
Suomen Lähetysseuran kautta.
Sanajumalanpalvelus su 7.1. klo 10 Iin kirkko. Kinnunen Matti, kanttorina Jaakkola Markku. Kolehti Päihde- ja kriminaalityö eri järjestöille,
Kirkkohallituksen kautta.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 10.1. klo 10-11.30 kerhohuone. Ryhmä
0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Mahdollisuus jutteluun ja kokemusten vaihtoon toisten vanhempien kanssa. Olet tervetullut ryhmään ensimmäisen lapsesi tai useamman lapsen kanssa!
Hartaus Iin hoivalla Emmintuvalla to 11.1. klo 13.
Iin perhekerho pe 12.1. klo 10-12 kerhohuone. Leikkiä, askartelua,
laululeikkejä ja muuta kivaa yhteistä tekemistä. Tervetuloa vanhemmat, isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa!
Isosten EA ja impropäivä la 13.1. klo 10 Iin seurakuntatalo. Isoskoulutuspäivä.
Jakkukylän kirkkopyhä su 14.1. klo 10 Iin kirkko. Aihe Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Ruotsalainen Tapani, kanttorina Savolainen Eija. Kolehti Oulun hiippakunnan toimintaan kasvatus-, diakoniaja lähetystyössä.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 17.1. klo 10-11.30 kerhohuone.
Ystävänkammari ke 17.1. klo 12 Iin seurakuntatalo.
Vauva- ja taaperoryhmä ke 24.1. klo 10-11.30 kerhohuone.
Katso lisätietoja ja tapahtumia www.iinseurakunta.fi

Kuivaniemen alue
Messu la 6.1. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. Loppiainen, aihe Jeesus,
maailman valo. Pekka Soronen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti
Evankelioimistyöhön Aasiassa Suomen Lähetysseuran kautta.
Jumalanpalvelusta ei ole su 7.1. Kuivaniemen kirkossa.
Sanajumalanpalvelus su 14.1. klo 12 Kuivaniemen kirkossa. 2. Sunnuntai Loppiaisesta, aihe Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. Tapani Ruotsalainen, kanttorina Markku Jaakkola. Kolehti Oulun hiippakunnan kasvatus-, diakonia- ja lähetystyössä.
Kuivaniemen perhekerho to 11.1. ja to 18.1. klo 10 – 12 seurakuntatalolla. Perhekerhon ohjelmassa on leikkiä, askartelua ja muuta
mukavaa yhteistä tekemistä. Tule tapaamaan toisia lapsia ja aikuisia ja
vaihtamaan kuulumisia. Perhekerhoon ovat tervetulleita vanhemmat,
isovanhemmat ja hoitajat lasten kanssa.
Ajanvaraus perhetyöntekijälle voit sopia tapaamisesta esim. kotona
tai seurakunnan tiloissa. Perhetyöntekijä Irmeli Hietapelto puh. 0400
541 319.
Kuivaniemen seurakuntakerho ma 8.1. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Oijärven seurakuntakerho ma 15.1. klo 11 vanhustentalon kerhohuoneessa.
Diakoniatoimistot ovat kiinni 20.12. – 7.1. Ajanvaraus diakoniatyöntekijälle ma-pe, diakonissa Sanna Mäenpää puh. 040 7182 297
(Kuivaniemi, Oijärvi ja Olhava) diakonissa Sanna Karppinen puh. 040
7376 955 (Ii ja Jakkukylä)
Lisätietoja katso Iin alue ja www.iinseurakunta.fi.

www.iinseurakunta.fi

Olhavasta on ilmestynyt kyläkirja. Tekijänä on Olhavasta lähtöisin oleva Heikki
Lahdenperä. Kirjaa on saatavana tekiijältä.
– Ryhdyin keräämään Olhavan historiatietoja 2000-luvun alussa. Apunani oli
ystäväni Pekka Juusola, jolta sain paljon asiakirjatietoa
rippikirjoista, maakunta- ja
kansallisarkistosta.
Haastattelin kirjaani lähes sataa
kylän entistä tai nykyistä
asukasta. Ensimmäiset haastattelut ovat vuodelta 2002
ja viimeisimmät haastattelut tein tänä vuonna. Kirjan
lopulliseen valmistumiseen
meni noin vuosi, Lahdenperä kertoo.
Kyläkirjoja saatiin painosta 170 ja ne menivät kaupaksi
saman tien. Ja 80 kappaleen
erä on tulossa. Niistäkin on
varattu jo puolet. Teoksen sivumäärä on lähes 400, ja historia alkaa vuodesta 1648.
Tuolta vuodelta on peräisin
ensimmäinen Olhavaa kuvaava kartta. Silloin paikkakunnalla oli viisi taloa.
– Käyn kirjassa läpi Olhavan kylän talojen sekä
mökkien asukkaat. Kirja ei
kuitenkaan ole sukuteos,
koska kaikkia henkilöitä ei
ole mukana. Ne henkilöt, jotka oleellisesti liittyvät talojen
elämään on huomioitu, Lahdenperä toteaa.
Mukana ovat seudun
vanhat huvilat, joista ensimmäiset tulivat 1920-luvulla, ja niiden asukashistoria
on kirjattu teoksen sivuille.

Haastattelu-, kuva- ja asiakirja-aineistoa kertyi Lahdenperälle valtavasti. Jopa
niin paljon, että siitä saisi toisen liki 400-sivuisen kirjan.
– Jouduin supistamaan
tätä kirjaa paljon. Jos kaikki tieto olisi laitettu mukaan,
olisi kirjasta tullut lukijalle
aika pitkäveteinen, Lahdenperä arvioi.

Runsaasti valokuvia
ja piirroksia
Mukana on lähes 1 000 valokuvaa. Piirroksia ja karttoja on noin 50. Vanhoista
jo kadonneista merkittävistä
taloista on mukana mahdollisimman paljon historiatietoa.
Kirjassa kerrotaan muun
muassa maataloudesta, sotaajasta, kansalaissodasta, koulutuksesta, kestikievareista,
terveydenhuollosta ja kalastuksesta. Kyläkirjan sivuilta
ilmenee, että aikoinaan Olhavassa oli saha- ja myllytoimintaa. Kirjassa on tarinoita
liittyen Olhavaan aina Isonvihan vuosista alkaen.
Tietysti mukana on myös
lasitehdas, joka 1800-luvun
alussa parhaimmillaan työllisti noin 300 henkilöä.
– Tehtaan perustaja oli
Johan Nylander, joka sai
Ruotsin kuninkaalta hovineuvoksen arvonimen. Hän
omisti aikoinaan Nybyn,
Kyröläisen, Sikalan ja vielä
Vuornoksen. Melkein puolet
Olhavasta oli hänen omistuksessaan. Hänestä kerto-

Heikki Lahdenperä kirjoitti kyläkirjan Olhavasta

vat ns. ”hourootin tarinat”,
Lahdenperä kertoo.
Nylander sai ansioistaan
liikemiehenä 1788 arvonimen hovråd, hovineuvos.
Arvonimi vääntyi kansan
suussa hourootiksi.
Tarinoiden mukaan hän
oli luonteeltaan erikoinen
ja perhettään kohtaan julma. Nylanderista on jäänyt perimätietoina lukuisia
kummallisia tarinoita, joita kutstuttiin kansan suussa
”hourootin tarinoiksi.”
Jossakin vaiheessa Olhavasta suunniteltiin jopa kaupunkia lasitehtaan voimain

päivinä, ennen kuin lasin
valmistus hiipui ennen rautatien saapumista. Se tuli
paikkakunnalle 1903, kun lasin tuotanto loppui 1885.
Lahdenperä sai avustusta työlleen Valto Pernun
säätiöltä, Olhavan osakaskunnalta ja Rakennuspalvelu Tyylikodilta.
– Ilman avustuksia en olisi uskaltanut lähteä painotaloon. En halunnut sitoa
kyläyhdistyksiä taloudellisesti mukaan, koska en ollut varma saanko kirjaa edes
valmiiksi, Lahdenperä jatkaa.

Kirjaa on saatavissa tekijältä 40 euron hintaan.
Lahdenperään voi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteesta heikki.lahdenpera@elisanet.fi
tai puhelimitse Heikki Lahdenperän numerosta 040 5558923.

Reijo Kehus Keskustan Iin
kunnallisjärjestön uusi puheenjohtaja
Keskustan Iin kunnallisjärjestön väki kokoontui
torstaina 7.12. Saukkolaan
syyskokoukseensa. Pikkujoulutunnelmissa kokouksessa
kasvatettiin presidentinvaalihenkeä ja tietenkin tehtiin
syyskokoukselle tyypillisiä
henkilövalintoja. Kunnallisjärjestön
puheenjohtajaksi
vuodeksi 2018 valittiin Reijo
Kehus, hänen aisaparinaan
toimii Pekka Koskela ja sihteerinä Kati Södö.
Henkilövalintojen osalta
pöytäkirjantarkastajat jättivät
oikaisuvaatimuksen johtokunnan valinnassa tapahtuneen menettelytapavirheen
johdosta. Kunnallisjärjestön
johtokunta on käsitellyt oikaisuvaatimuksen kokouksessaan 18.12. ja päättänyt
järjestää uuden kokouksen,
jossa johtokunnan valinta

Kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodeksi 2018 valittiin Reijo Kehus, hänen aisaparinaan toimii Pekka
Koskela ja sihteerinä Kati Södö.

suoritetaan uudestaan oikeaa menettelytapaa noudattaen. Uuden kokouksen aika
ja paikka tiedotetaan myöhemmin erillisessä kokouskutsussa.
Muilta
osin
syysko-

kouksen
valinnat
ovat
laillisia. Ensi vuoden johtokunta joutuu vetämään kunnallisjärjestön läpi kaksien
vaalien: presidentinvaalien
ja maakuntavaalien, ja myös
valmistautuminen eduskun-

ta- ja europarlamenttivaaleihin on aloitettava.

Valtteri Paakki
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Kansa rientää kuntosalille alkuvuodesta
Kuntosaleilla vietetään parhaillaan sesonkiaikaa. mahtua vanhoihin farkkuihin. Ja paljon muuta. pääsemiseen ja kilojen karistamiseen. Vastaamassa
Kansalaisten uuden vuoden lupauksissa luvataan Toiset onnistuvat, toiset eivät. Kysyimme kahdelta ovat Iin Kuntoklubin yrittäjä Jari Pikkarainen ja
karistaa kiloja, nostaa kuntoa, saavuttaa rantamitat, iiläiseltä kuntosalilta, mitä tarvitaan kuntoon Liikuntakeskus Moven yrittäjä Pasi Outila.
Mitä ihmiset hakevat kuntosaleilta vuodenvaihteen
jälkeen?
Jari: – Omassa päässä ja ehkä kaveriporukassa on tehty uuden vuoden
päätöksiä. Kaikilla ei välttämättä ole painonpudotus
mielessä. Kun ikää on karttunut kolmen tai neljänkympin
korville, tulee monille pieni katumus, että täytyisi tehdä jotakin. Oloa täytyy saada
paremmaksi, myös henkisesti.
Pasi: – Treenaamisesta
haetaan hyvää oloa ja monet
hakevat itselleen kesäkuntoa. Usein kuntoilu lähtee
uuden vuoden lupauksista.

Monet haluavat kiinteytyä
Kuinka moni jatkaa kuntoilua muutaman kuukauden
jälkeen?
Pasi: – Aika moni jatkaa.
Tietyt ihmiset käyvät vuodesta toiseen salilla. On olemassa ihmisiä, jotka saavat
kuntopiikkejä ja ryhtyvät

treenaamaan. Arvelisin, että
kymmenestä kuntoilun aloittaneesta noin puolet jatkavat
muutaman kuukauden jälkeen.
Jari: – Jos niitä tulee kymmenen, niin kolme tai neljä,
ehkä viisi jaksaa kuntoilua
kesään asti. Niistä kaksi jatkaa eteenpäin. Lopettamisen
syynä voi olla tuntemus, että
”tämä ei olekaan minun juttuni”. Jos kuntosalille lähteminen on pakkopullaa, ei se
toimi. Kaveripiirissä homma voi toimia, jos muut kaverit houkuttelevat mukaan
salille.
Mikä on vuodenvaihteen
jälkeen kuntosalien suosituin laite?
Jari: – Jos puhutaan naisista, on kuntoilun kohteena
usein peffa, jalat, reidet, jolloin niitä harjoittavia laitteita käytetään. Miehillä se on
yleinen kunto ja voimatason
nosto. Monet sanovat, etteivät halua lihasmassaa vaan
kiinteytymistä. Kaikki halu-

avat yleistä hyvinvointia.
Pasi: – Juoksumatto on
suosittu laite. Se on helppo
käyttää ja siinä pystyy aika
hyvin katsomaan oman kuntonsa. Nyt trendinä on toiminnallinen treenaaminen,
kuten esimerkiksi kahvakuulat. Naiset keskittyvät usein
pakaraseuduille ja miehet
voivat hakea massaa esimerkiksi käsiin.
Kumpia teillä on enemmän asiakkaina, miehiä vai
naisia?
Pasi: – Meillä käy suurin
piirtein yhtä paljon miehiä ja
naisia. Ehkä naisia on vähän
enemmän.
Jari: – Omatoimikuntoilussa ehkä hieman enemmän
on miehiä. Talvisin meillä on
naisten kuntopiiri, jossa on
kolmisenkymmentä naista.

Täytyy syödä järkevästi
Mikä on neuvosi joulukilojen karistamiseen?
Jari: – Aika. Ei ole taikatemppuja. Pitkäjänteisyyttä

Pasi Outila näyttää, kuinka kuntolaitetta käytetään. Kyseessä on ylätalja.

tarvitaan. Täytyy olla voimaharjoittelua ja aerobista harjoittelua. Kävelylenkit, kevyt
hölkkä, hiihto talvisin. Lisäksi pikkaisen täytyy katsoa,
mitä suuhun laitetaan.
Pasi: – Täytyy syödä hyvin ja terveellisesti. Täysjyvätuotteita,
vähärasvaista
lihaa, kasviksia, maitotuotteita. Pitää myös tietysti
treenata kuntosalilla. Kuntoilijoille riittää pari kertaa viikossa, aktiivisimmille
neljä tai viisi kertaa. Lisäksi
täytyy tehdä aerobista kuntoilua kolme neljä kertaa
viikossa. Arkiaktiivisuutta
tietysti mukaan.
Kuinka nopeasti ihminen pääsee kuntoon?
Pasi: – Ihan pari kuukautta ei riitä. Kesäksi ei ehdi
päästä kuntoon, jos vuodenvaihteessa aloitetaan nollata-

Jari Pikkarainen on ollut Iin Kuntoklubin johdossa 90-luvun
alusta saakka. Hän on penkkipunnerruslaitteen ääressä.

sosta. Silloin täytyy tähdätä
jo seuraavaan kesään. Kuntoilu täytyy omaksua elämäntavaksi eikä kuuriksi.
Jari: – Jos maltat kolme
kuukautta, niin voit verrata lähtökohtaan edellyttäen,
että on tehty muutakin kuin
nosteltu puntteja. Sen lisäksi on tarkkailtu ruokailua ja
harrastettu muutakin liikuntaa. Kaikkeen tarvitaan aikaa. Jos haetaan pelkästään
lisää voimaa, niin silloin pitää syödä. Polttoainetta pitää olla.
Kun kuntoon halutaan
päästä, niin kuinka paljon
rahaa tarvitaan?
Jari: – Kaikki on suhteellista. Ei kuntoilu ole
kallista, mutta jollekin 35 euroa on kallista. Se on kymmenen kerran korttimme
hinta. Se on täysin ymmärrettävää, koska ihmisillä on
esimerkiksi työttömyyttä ja
yksinhuoltajuutta. Vakioasiakkaamme saavat kyllä maksuaikaa. Treenivarusteiksi
tarvitaan verkkarit, t-paita
ja sisäpelikengät. Salikortin

hintaan meillä kuuluvat henkilökohtainen ohjaus ja treeniohjelmat. Lisäksi meiltä
saa hierontapalveluja.
Pasi: – Ei kuntoilu vaadi isoja panostuksia. Meillä
on kuukausikortti 40 euroa
ja kymmenen kerran kortti
vähän vähemmän. Muuhun
ei tarvitse hirveästi investoida. Ulkoliikunnassa hyvillä
kengillä pääsee tosi pitkälle.
Tietysti rahaakin saa menemään, kun lähtee varusteurheilemaan. Vuoden vaihteen
jälkeen meiltä saa myös personal trainer -palveluja.
Mikä on mielipiteesi Iihin tulevasta uudesta liikuntahallista?
Pasi: – Se on tosi hyvä
juttu. Nyt kaikille saadaan
Iihin sopiva liikuntapaikka.
Sitä tarvitaan.
Jari: – Esimerkiksi voimisteluseurat ja koululaiset
tarvitsevat liikuntapaikkaa.
On hyvä, että Iihin saadaan
nyt liikuntapaikka, jossa on
täysimittainen tila esimerkiksi kori- ja lentopallolle
sekä sählylle.

ja tiedoillaan pystyy auttamaan asioita eteenpäin. Tanja ja Paavo ovat molemmat
valmiita tukemaan ja neuvomaan kehitysvammaisten

perheitä muuttoon liittyvissä
asioissa Iin kunnan alueella.

Oma elämä, oma koti
Suomessa vietettiin kansainvälistä kehitysvammaisten teemaviikkoa 1.-7.12.
Haukiputaan Me Itse ryhmä, joka kokoontuu Haukiputaalla ja johon kuuluu
kehitysvammaisia Iistä, Haukiputaalta ja Kanta-Oulusta,
järjesti teemaviikon puitteissa tilaisuuden torstaina 7.12.
Iin päivätoimintakeskuksessa. Tilaisuuden teemana oli
oma elämä, oma koti!
Ehkä juuri edellisenä
päivänä juhlittu
itsenäisyyspäivä vaikutti osallistujamäärään. Tilaisuudessa
kuultiin kehitysvammaisten
itsensä kertomina tarinoita
heidän omista muutoistaan

lapsuudenkodistaan ja vielä sen jälkeen tapahtuneista
muutoistaan. Tanja Heikkilä,
Oulunkaaren kuntayhtymän
vs. seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava, kertoi kehitysvammaisen
muuttamisessa
huomioon
otettavista asioista.
Hän
kertoi myös millaisia asumismahdollisuuksia
kehitysvammaiselle löytyy Iistä.
Tilaisuudessa todettiin, että
Iissä on todella hyvin huolehdittu
kehitysvammaisten asumisasioista. Monta
seikkaa on huomioitava kehitysvammaisen muuton yhteydessä. Tanja oli tehnyt
kehitysvammaisen
muut-

tamisen tueksi muistilistan
tärkeimmistä asioista ja niiden hoitamisen järjestyksestä. Lista on monelle muuttoa
suunnittelevalle kehitysvammaiselle ja hänen omaisilleen
tarpeellinen apu.
Todettiin,
että
kotoa
muuttoa suunnittelevien kehitysvammaisten vertaistukiryhmä voisi olla tarpeen
Iissä. Sen toteuttaminen jätettiin haasteeksi iiläisille jo
lapsuudenkodistaan muuttaneille kehitysvammaisille ja
Iin Kehitysvammaisten Tuki
ry:lle.
Keskustelu oli todella vilkasta ja mielipiteitä kuultiin
monenlaisia. Iin Tukiyhdis-

tyksestä oli paikalla puheenjohtaja Paavo Virkkunen.
Iissä toimii edelleen Kehitysvammaisten tukiyhdistys, jonka puoleen voi myös
kääntyä, kun muuttoasia alkaa olla ajankohtainen kehitysvammaisen kohdalla.
Tukiyhdistyksen puheenjohtaja Virkkuseen voi ottaa yhteyttä ja häneltä saa tiedon
myös muista tukiyhdistyksen toimijoista.
Oulunkaaren
kuntayhtymässä kehitysvammaisen
muuttoasioista tietää Tanja
Heikkilä. Hänellä on tiedossa ajan tasalla olevat asumisen mahdollisuudet Iissä ja
hän omalla kokemuksellaan

Sirpa Pykäläinen

Kuvassa kehitysvammaisen omasta elämästä ja omasta kodista vilkkaasti keskusteleva ryhmä.
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Iin K-Marketin kauppias vaihtui
Iin K-Marketissa aloitti työnsä vuoden alussa kauppiaspari Mari ja Markus
Rajaniemi.
Entinen kauppias Mauri Kesonen siirtyi vuoden lopussa muihin tehtäviin.
Mari ja Markus saapuivat
Iihin Oulusta, jossa he toimivat Rajakylän K-Marketissa
kauppiaina. Tämä pesti kesti viisi vuotta.
– Olimme tässä jo salaa toivoneet, että pääsisimme urallamme eteenpäin ja
isompaan marketiin. Nyt tuli
sitten mahdollisuus, Mari
kertoo.
Markuksella ja Marilla on takanaan pitkä kokemus kaupan alalta. Markus
on tosin koulutukseltaan insinööri, mutta työt kaupan
alalla veivät hänet mennessään. Mari puolestaan oli
liki 15 vuotta Keskolla virkamiestehtävissä.
Ii ei ollut pariskunnalle juurikaan tuttu entuudestaan.
– Olemme poikenneet
siellä kaupoissa ohikulkumatkalla. Nyt uuden työn
myötä olemme tutustuneet
paikkakuntaan paremmin.

Toistaiseksi kuljemme Oulusta Iihin töihin, Mari sanoo.

Iin on pääostopaikka
Iin K-Market on kooltaan
suurempi kuin Rajakylän
vastaava.
– Rajakylän market on
enemmän
täydennysostopaikka. Ihmiset hakevat
pienempiä ostoksia. Ii on
puolestaan pääostopaikka,
josta kaikki ostokset tehdään
kerralla, Markus toteaa.
Myös asiakaskunnat poikkeavat toisistaan. Iissä käy
enemmän lapsiperheitä ostoksilla, kun taas Rajakylässä
käy eläkeläisiä, opiskelijoita ja lapsettomia pariskuntia.
Iin K-Market on rakennuksena hyvässä kunnossa.
Laajennussuunitelmia
on tehty jo tovin aikaa Keskon toimesta, mutta mitään
ei vielä ole päätetty. Kauppiasvaihdon myötä toiminta
jatkuu Iin K-Marketissa ennallaan.
Mari ja Markus lupavaavat järjestää asiakkailleen
tervetuliaiskakkukahvituksen helmikuussa.

Mari ja Markus Rajaniemi ovat Iin K-Marketin uudet kauppiaat.

Päiväkoti Metsätähti

yksityinen luonto- ja liikuntapainotteinen päiväkoti
HOX Kaikki 2012 vuonna
syntyneiden vanhemmat!
Esiopetus alkaa kaudella 2018-2019
Ilmoita lapsesi Tikkaskodit Oy:n
järjestämään maksuttomaan
esiopetukseen Päiväkoti Metsätähteen
15.1. - 26.1.2018, joko puhelimitse
045 128 3722 (Tuija) tai sähköpostitse
tuija.alikoski@tikkaskodit.fi.

www.tikkaskodit.fi

- Metsätähdessä myös vapaita
päivähoitopaikkoja!
- Liikunta- ja luontopainotteista
varhaiskasvatusta!
Tikkaskodit Oy/ Päiväkoti Metsätähti
Sortteeritie 14, 91100 Ii

nro 1/4.1.2018
nomat

Palveluhakemisto.

5

-

Iiläisten parhaat palvelut!

Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!
AutoKatsastus, -myynti, -korjaamo, -huolto ja -tarvikkeet

Hyvinvointia ihmiseltä, ihmiselle

tilitoimistoja

Fysioterapia • Jalkahoidot • Kosmetologia • Hieronta
Kauppatie 6,6,
91100
Ii Ii
Kauppatie
91100
(08) 8176
050,
045045
312 5755
(08)
8176
050,
312 5755
iinautotarvike@pp.inet.fi
Avoinna: ma-pe 9-17, la 9-13
Avoinna: ma-pe 9-17

• •korjaamopalvelut
• hydrauliikkaletkut
korjaamopalvelut
• työkalut• öljynvaihdot aikaa
• •autotarvikkeet
varaamatta
autotarvikkeet • työkalut • Mobil-öljynvaihdot

• hydrauliikkaletkut

Kuivaniemen
Fysioterapia & Kauneudenhoito

040 962 6504
www.kuivaniemenfysioterapia.fi

s! us!
tarjou
Pyydä
ä tarjo
uslaitt
suunta
t. Pyyd
3D pyörän
ittee
uslaeet.
UUTUUS!
unta
pyöränsu
! 3D

UUTUUS

renkaat kaikille teille

renkaat kaikille teille

Tilitoimisto Simo Salonen Oy • 010 778 8600

valokuvauspalveluita • painotuotteita

HAMMASLÄÄKÄRI- JA HAMMASHOITOLAPALVELUT
Furkan Iissä toimivat hammaslääkärit:

Jenni
Alaranta

Raine
Arttu
Oikarinen Jaakkola

Larissa
Tursas

www.tilisalonen.fi

Kaikenlaiset sivunvalmistusja painopalvelut kauttamme.
Myös valokuvauspalvelut.

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

VKK-Media Oy

OULULAISTA OSAAMISTA
YLI 30 VUOTTA

oulu: Kirkkokatu 27 A, 3 krs, p. 08 375 190
iin piste:Valtarintie 2, p. 050 466 4899 - Ei toimistomaksua

NETTIAJANVARAUS www.furka.fi

Puh. 0400 385 281
vkkmedia@vkkmedia.fi

LVI- ja sähköpalveluja

Puh. 0400 385 281
info@iinlehti.fi

www.vkkmedia.fi

hieronta • fysikaalinen hoito • kuntosalipalvelut
Laitakuja 4, Ii
(Liikuntakeskus Moven talon päädyssä)

TARJOUS! - 60 min fysioterapia 50 €
- Kotikäynnit yli 80 vuotiaille 10 km säteellä 60 €
VARAA AIKA puh. 050 5234 649
tai nettiajanvarauksen kautta
www.iilaaksonfysioterapia.fi
Fysioterapeutit Liisa Tuikkanen ja Tiina Vuononvirta

Marko Veittikoski, sähkö- ja LVI-asentaja
puh. 040 513 6815 | lampotaloveittikoski.fi
lampotaloveittikoski.fi

Seuraava Iisanomat on nro 2 ja joka ilmestyy 18.1.2018.

Yrittäjä! Ilmoita Palveluhakemistossa. Ota yhteyttä p. 050 439 9963!

Lue IiSanomat netistä: www.iisanomat.fi

Ravintola Salotti palkittiin resurssiviisaudesta
Micropoliksessa toimiva ravintola Salotti palkittiin joulun alla resurssiviisaudesta
toiminnassaan. Palkitsemisperusteissa mainittiin, että
Salotti on huomioinut kierrätyksen sekä materiaalien
ja ylijäämäruoan tehokkaan
hyödyntämisen.
Ravintolassa paikallista
merkki on hyvin näkyvillä ja
ravintola toimii ympäristölupauksensa mukaisesti.
– Salotissa käytetään
mahdollisimman paljon lähellä tuotettuja raaka-aineita ja ruokahävikin määrää
pyritään minimoimaan ruokaketjun kaikissa osissa.
Ylijäämäruokaa
myydään
päivittäin lounasajan päätyttyä edulliseen hintaan. RaElena Lampela ja Paikallistahankkeen sertifikaatit, jotka ovat
esillä Salotissa.

vintola tarjoaa monipuolista
ja terveellistä ruokaa. Lisäksi
palvelu on aina ystävällistä,
Micropoliksen ohjelmapäällikkö Irja Ruokamo arvioi.
Salotin yrittäjä Elena
Lampela yllättyi iloisesti palkinnosta.
– Tietysti tämä mukavaa.
Pidämme Paikallista-merkin
aina näkyvästi esillä ravintolassamme, Elena Lampela
kertoo.
– Jatkamme tulevaisuudessa resurssiviisaalla polulla ja pyrimme siihen, että
ruokahävikkiä tulee mahdollisimman vähän, Elena lupaa.
Palkinnon
ojensivat
Micropolikselta Irja Ruokamo ja Tauno Korpela
sekä Iin tyrittäjiltä Markku
Koskela. Lisäksi Markku
Koskela lauloi bassobaritoniäänellään yrittäjäparis-

kunnalle Oskar Merikannon
Anniina-sävelmän. Palkinnoksi resurssiviisaudesta Salotille luovutettiin Suomi 100
-maljakko.

Palkinto on ojennettu. Vasemmalta: Tapio Lampela, Elena
Lampela, Irja Ruokamo ja Tauno
Korpela.
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KUULUTUS

Iin kunta

Karhun asemakaava – vireilletulo,
osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo sekä esittely- ja keskustelutilaisuus

KUULUTUS

Karhun asemakaavan suunnittelualue sijoittuu Karhun saaren
keskiosaan. Asemakaava laaditaan rinnakkain alueelle vuoden
2018 aikana laadittavan yleiskaavan tarkistuksen kanssa.

Vuoden 2018 presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018.
Äänestysalueet, vaalipäivän äänestyspaikat
ja äänestyspaikkojen osoitteet Iin kunnassa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kirkonkylän äänestysalue
Alarannan äänestysalue
Ojakylän äänestysalue
Ylirannan äänestysalue
Pohjois-Iin äänestysalue
Olhavan äänestysalue
Kuivaniemen kirkonkylän
äänestysalue
8. Jokikylän äänestysalue
9. Oijärven äänestysalue

Kirjasto-monitoimitalo Nättepori
Alarannan koulu
Ojakylän koulu
Aseman koulu
Pohjois-Iin koulu
Olhavan koulu

Puistotie 1
Kuokkalantie 14
Härmänkuja 21
Maalismaantie 32
Virkkulantie 27
Koulukuja 9

Kuivaniemen koulu
Jokikylän liikuntasali
Oijärven vanhustenkoti

Opintie 30
Ylihyryntie 2
Lallintie 9

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 – 20.00
Ennakkoäänestysaika: kotimaassa 17. – 23.1.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja
ulkomailla 17. – 20.1.2018 (keskiviikosta lauantaihin). Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo 10.1.2018

Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja
aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julki-sesti
nähtävillä 1.1.2018 – 9.2.2018 Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä. Suunnitelma on saatavissa koko kaavaprosessin
ajan Iin tekniseltä osastolta osoitteesta Jokisuuntie 2 ja kunnan
internetsivuilta osoitteesta http://ii.fi/asemakaavoitus.
Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen
pidetään esittely- ja keskuste-lutilaisuus torstaina 25.1.2018
klo 17.00 alkaen Nätteporin auditoriossa (os. Puistotie 1, Ii).
Lisätietoja antavat tekninen johtaja Markku Vitikka
p. 050 395 0360 markku.vitikka@ii.fi tai maankäytön
suunnittelija Jaakko Raunio p. 050 408 3811 jaakko.raunio@ii.fi
Ii 11.12.2017
Kunnanhallitus

Muutos Kuivaniemen
terveysaseman
aukiolossa 25.1.2018
Kuivaniemen terveysaseman vastaanotto suljetaan torstaina 25.1.2018 poikkeuksellisesti jo kello
11 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.
Iin terveysasema palvelee normaalin aikataulun
mukaisesti kello 8-16.
Iin vastaanotto, 08 5875 6500

oulunkaari.com

Ennakkoäänestyspaikat ja ajankohdat:
Kirjasto-monitoimitalo Nättepori, Puistotie 1, 91100 Ii,
arkisin klo 12.00 -19.00, lauantaina 20.1. sekä sunnuntaina 21.1. klo 10.00 -14.00.
Kuivaniemi-talo, Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi,
arkisin klo 11.00 -17.00, lauantaina 20.1. sekä sunnuntaina 21.1. klo 12.00 - 14.00.
Kauppakeskus Kärkkäinen, Sorosentie 2, 91100 Ii,
arkisin klo 12.00 -20.00, lauantaina 20.1. sekä sunnuntaina 21.1. klo 12.00 -16.00.
Laitos- ja sosiaalihuollon ennakkoäänestyspaikat:
Iin hoiva- ja hoito-osastot sekä Kuivaniemen hoivaosasto–palveluasunnot. Vaalitoimikunta ilmoittaa ajankohdista laitoksissa erikseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle joko kirjallisesti tai
puhelimitse, puh. 050 310 3458 viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 15.30. Ilmoituksentekoa varten on saatavana lomake kunnanviraston yhteispalvelupisteestä.
Äänestäjän on kaikissa äänestysmuodoissa varauduttava esittämään henkilöllisyytensä vaalitoimitsijalle. Mikäli henkilö ei omista mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, on poliisilta mahdollista hakea maksuton väliaikainen henkilökortti.
Iin kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on PL 24, (Jokisuuntie 2), 91101 Ii.
Iissä 14.12.2017
IIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Nelostielle ei tule liikennevaloja
Nelostie jää Iin kohdalla ilman liikennevaloja. Näin päätti Iin
kunnanvaltuusto vuoden viimeisessä kokouksessaan. Päätöksen takana oli ajatus nelostien ruuhkautumisesta Kärkkäisen ja Shellin risteyksissä.
Rakentamisessa kunnan osuus olisi ollut 160 000 euroa.
Aiemmin kunnanhallituksessa Petri Tervonen (kok.) esitti
Mika Hastin (vas.) kannattama, että kunnanhallitus ei hyväksy liikennevalosuunnitelmaa, eikä kunta näin ollen osallistu
rakentamiskustannuksiin.

Ii antaa luontolahjan
Iin kunta osallistuu ”Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjaan perustamalla yksityisen luonnonsuojelualueen Yli-Olhavassa sijaitsevaan Kolun tilan kuuluvaa Pirttijärven palstalle.
Alue on kunnan omistuksessa ja sen pinta-ala on 15,6 hehtaaria.
Pirttijärven palsta on edustaa alueelle tyypillistä luonnonympäristöä ja on hyvin saavutettavissa. Palstan suot ovat
luonnontilaisia. Alue rajoittuu suoraan Saarisuo-Pirttijärven
suolta valtiolle aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin hankittuun kiinteistöön, joten alue tukee hyvin laajemman suojelukokonaisuuden muodostumista. Suojelu ei estä metsästystä,
marjastusta tai sienestystä alueella eikä vaikuta alueella kulkevan moottorikelkkailureitin käyttöön.

Lisämäärärahoja korjauksiin
Kunnanvaltuusto päätti antaa lisämäärärahan Iin työkeskukseen vesikaton uusimiseen. Määrärahan suuruus on 40 000
euroa. Nikkarin päiväkodin lisätilojen käyttöönottoon annettiin lisämäärärahaa 20 000 euroa ja Aseman koulun vesikaton
uusimiseen ja lattiakorjauksiin myönnettiin lisämäärärahaa
30 000 euroa. Katujen valaistuksen uusimiseen varataan 22
000 euroa.

nro 1/4.1.2018
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Yhdistykset toimivat on kympin palsta. Seurat ja yhdistykset voivat
ilmoittaa tulevasta toiminnastaan palstalla ja hinta on 10 euroa + alv.
Sähköposti: info@iinlehti.fi
Kympin palsta on tarkoitettu yhdistyksille toiminnallisten tapahtumien ilmoittamiseen; viikottaista tai kuukausittaista toimintaa.
Esim. sääntömääräisille vuosikokouksille yms., ja suuremmille yleistötilaisuuksille on maksullista ilmoitustilaa edullisesti muualla lehden sivuilla.

Yhdistykset toimivat
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Ylirannan ratsutilalla

w
o
h
s
joulu

Tanssit

Kuivaniemen Nuorisoseuralla, Kirkonkyläntie 17 Kuivaniemi

La 6.1. klo 21-02

Esiintyy
Souvarit
Lippu 20 €

Tervetuloa!

Kommentoi
Iin kuntastrategia 2025
luonnosta
Iin kuntastrategia vuosille 2018-2025 valmistuu
vuoden 2018 keväällä. Kuntastrategiaa on valmisteltu yhdessä yrittäjäjärjestöjen, kyläyhdistysten, nuorisovaltuuston, eläkeläisjärjestöjen, Iin seurakunnan ja
työntekijäjärjestöjen kanssa.
Osallistu ja vaikuta! Kuntastrategiasta on julkaistu
luonnos ja se on kuntalaisten ja sidosryhmien vapaasti
kommentoitavana 17.1. saakka. Tutustu luonnokseen
ja vastaa kyselyyn osoitteessa ii.fi/kuntastrategia
Strategialuonnoksesta järjestetään lisäksi avoin kuntalaisraati keskiviikkona 10.1. kello 17 - 19 Nätteporissa.
Etsimme mukaan 15 henkilöä keskustelemaan kanssamme strategialuonnoksen sisällöstä.
Ilmoittautuminen on avoinna kaikille iiläisille, mukaan
voit ilmoittautua osoitteessa ii.fi/kuntastrategia
Ilmoittautuminen päättyy 4.1, ilmoitamme valituille lisätietoja 5.1.

Kolme ratsastajaa pukeutui Suomi-paitoihin.

Joulupukki kävi vierailulla.

Joulukuussa Ylirannan Ratsutilalla oli tohinaa, kun
ratsastajat harjoittelevat esityksiään.
Ratsastusseura Iin Hevosharrastajat ry järjesti jälleen perinteisen Joulushown
yhteistyössä ratsastuskoulu
Ylirannan Ratsutilan kanssa. Esitysten suunnittelu
oli aloitettu jo marraskuussa, sillä suunniteltavaa riitti: esitysten aiheet, musiikit,
koreografiat, esiintymisasut
ja lavasteet, sekä arpajaisten järjestäminen ja muut
käytännön järjestelyt. Tapahtuman teemaksi valikoitui Satavuotias Suomi. Kun
esiintyjät hevosineen - tai
keppareineen - oli jaettu porukoihin, alkaa harjoittelu.
Harjoituksia järjestettiin useana päivänä viikossa, jolloin
esityksiä harjoiteltiin yksi
kerrallaan.
Lauantaina, päivä ennen esitystä, koristeltiin
maneesi eli ratsastushalli yhteisvoimin, minkä jälkeen
harjoiteltiin ihan koko porukalla, jotta esiintyjät ja hei-

ja menestyneille ratsastajille. Tämän jälkeen alkoi itse
show. Juontaja saapui maneesiin ratsullaan, joka oli
itseoikeutetusti suomenhevonen, olihan show:n teemana Suomi100.
Juontaja luovutti ratsunsa
sotilaalle, jolloin palattiin historiassa taaksepäin. Näimme esityksiä, joissa kuvattiin
Suomen historia nykypäivään saakka. Oli sotilaita, tonttuja, kekripukki, trulli, lisää
tonttuja, suomineitoja, seitsemän veljestä, jääkiekkoilijoita, sekä perisuomalaisia
maajusseja. Esiintyjät olisvat
pukeutuneet teeman mukaisesti. Myös ratsut ja heppakerholaisten keppihevoset
koristeltiin.
Kun esitykset ooli esitetty, tulivat kaikki vielä
kerran areenalle Finlandiahymnin tahdissa. Myös itse
Joulupukki saapui paikalle Masi-suomenhevosen turvallisella kyydillä. Tonttu
jakoi karkkia kaikille vieraille, jotka siirtyivätkin tallin
puolelle osallistumaan arpa-

Iin kunta tiedotus

nomat

-

Nro 29
4.1.2018

Puolueista riippumaton paikkakunnan oma lehti
Jakelu: 4500 kpl, yritykset ja taloudet Iin alueella
sekä Jakkukylään.

Julkaisija:
Iin Lehti Oy/VKK-Media Oy
Piisilta 1, 91100 Ii
sähköposti: info@iinlehti.fi
Vastaava toimittaja:
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vkkmedia@vkkmedia.fi
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Riikka Takalo 050 439 9963
riikka@iinlehti.fi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy
Eila Lahtinen 0400 584 184
eila.lahtinen@vkkmedia.fi
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Tilaushinta muualle 12 kk 50,00 €
Hinta sisältää alv. 10%.

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja
kysy tarjousta ilmoittelusta.

IiSanomat ilmestyy joka toinen viikko (parittomina viikkoina).
Seuraava IiSanomat, nro2, j ilmestyy to 18.1.2018
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa mielellään viimeistään to 11.1 .2018

www.iisanomat.fi
jäsenyritys

Seuraava Iisanomat on nro 2
ja joka ilmestyy 18.1.2018.

Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen
poisjäämisestä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä.

Mukana oli paljon esiintyjiä.

dän ratsunsa saivat hieman
liikaa jännitystä purettua.
Harjoitukset venyivät iltamyöhään, mutta se ei haittaa, sillä esiintyjät puhkuivat
intoa! Päivä oli pitkä, sillä lapset saapuivat tallille jo
neljäksi viettämään seuran
pikkujouluja. Pikkujouluissa
koristeltiin talli joulua varten: laitettiin joulukuusi, jouluvaloja, kauniita nauhoja,
sekä jokaisen hevosen karsinan oveen ripustettiin nimellä varustettu pipari.

Teemana Suomi100
Sunnuntaina tallille saavuttiin kahdeltatoista, jotta ehdittiin harjoitella esitys
kerran läpi, sekä tehdä viimeiset valmistelut. Kun
kaikki oli valmista, pidetään
ruokatauko: päivä oli taas
pitkä, joten seura tarjosi ruuan esiintyjille ja apulaisille.
Pian kello olikin jo neljä.
Ohjelma alkoi siten, että
seura ja ratsastuskoulu jakoivat muistamisia henkilöille, jotka ovat panostaneet
toimintaan, sekä palkinto-

jaisiin, sekä syömään pipareita ja juomaan glögiä.

Show ei synny itsestään
Näin saatiin jälleen kerran
päätökseen upea Joulushow.
Kun iso joukko hevosihmisiä, niin lapsia kuin aikuisiakin, kokoontuu yhteen,
syntyy todella hieno tapahtuma. Tällainen show ei synny itsestään.
Jokaisella on oma tehtävänsä, jotta kaikki onnistuu
suunnitellusti. Ratsut saattavat joskus säikähtää yleisöstä kuuluvia taputuksia,
mutta ratsastajat ovat harjoitelleet reippaasti ja osaavat
toimia tilanteen mukaan.
Kun tapahtuma on ohi,
jäävät esiintyjät ja muut apulaiset vielä tekemään loppusiivouksen. Sekin tapahtuu
hyvässä hengessä, sillä kaikki ovat tyytyväisiä onnistuneen tapahtuman jälkeen.

Sara Ylipää

Iissä juhlittiin vuoden vaihtumista näyttävästi
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Kirkkoherra Tapani Ruotsalainen pitää puhetta. Ii-Instituutin tapahtumavastaava Riitta Räinä näyttää valoa.

Mieskuoro Pohjan Laulu kajautti Suomen laulun ja Finlandia-hymnin.

– Mahtaa olla satoja ihmisiä.
Näin kuvaili muuan Iin
vuoden vaihdetta valvonut
järjestysmies ihmismäärää,
joka oli saapunut seuraamaan vuoden vaihtumista
Iin ympäristötaidepuistoon.
Väkeä oli todellakin kerääntynyt puistoon runsaasti, sillä tarjolla oli
monipuolista ohjelmaa, lämmintä mehua ja makeisia.
Kaiken kruunasi jymyisä ilotulitus.
Juhlallisuudet
alkoivat
taikuri Alfredon taikashowlla, joka valloitti erityisesti
yleisön nuorimmat jäsenet.
Iin seurakunnan tervehdyksen toi kirkkoherra Tapani
Ruotsalainen
– Vuoden vaihteessa tuntuu, että silloin tapahtuu jotakin erityistä. Se kertoo
siitä, että me ihmiset tarvitsemme pysähdyspaikkoja.
Silloin mietimme, miten vanha vuosi on mennyt ja mitä
uusi vuosi tuo tullessaan.
Kristillisessä mielessä jokaisen on hyvä miettiä, millainen on elämäni suunta. Se on
kaikille hyvin tärkeää.
– Mennyt vuosi oli erityinen. Kaikki juhlivat 100-vuotista Suomea. Se on suuri
kiitoksen aihe. Luterilaisissa
kirkoissa puolestaan oli reformaation 500-vuotisjuhla.
Se muistuttaa meitä kristillisten sukupolvien perinnöstä ja arvoista. Lähimmäistä
arvostetaan ja kunnioitetaan
sekä ollaan rehellisiä, Ruotsalainen sanoi.

Hän muistutti myös suomen kielen tärkeydestä kansallisen identiteetin luojana.
– Jokaisen ihmisen pitää
saada puhua, kuulla ja lukea
omaa kieltänsä, kirkkoherra
arvioi.

Liedes kertoi
kuntastrategiasta
Iin kunnan tervehdyksen
toi valtuuston puheenjohtaja Teijo Liedes. Hän teki
puheessaan
katsauksen
Iin menneeseen vuoteen ja
muistutti kuntastrategiaan
kirjatuista kunnan arvoista,
jotka ovat luovuus ja idearikkaus, toisista huolehtiminen
sekä uudistuminen ja osaaminen.
– Olemme saaneet paljon hyvää mainetta ja olemme oppineet olemaan ylpeitä
siitä, mitä olemme saaneet
aikaan. Uuden strategian
kärkiä ovat mahdollistava
ja rohkea Ii, viihtyisä koti
ja vahva kunta. Mahdollistava ja rohkea Ii merkitsee
nopeita yhteyksiä, rohkaisevaa maankäyttöä, hyvää
liikenneinfraa, valokuituyhteyksiä, hyvää kaavoitusta
ja maan käytön suunnittelua. Viihtyisä koti merkitsee
tervettä elämää, jonka puolestaan mahdollistavat hyvä
asuinrakentaminen, terveet
rakennukset, hyvät liikuntamahdollisuudet ja puhdas
ympäristö.
– Meidän Ii on tapa tehdä asioita yhdessä. Haluamme vahvistaa kyläkulttuuria,

kyläkouluineen ja kannustaa yhteisöllisyyteen. Iissä
kukaan ei jää yksin. Vahva
kunta merkitsee sitä, että
konsernitaloutemme pitäisi
olla kestävällä pohjalla. Tulojen ja menojen pitäisi pysyä
tasapainossa. Kuntalaisia pitää entistä enemmän aktivoida päätösten suunnitteluun
ja päätöksentekoon, Liedes
kertoi.
Valtuuston puheenjohtajan puheen jälkeen kajautti
mieskuoro Pohjan Laulu kaikille tutut sävelmät Suomen
laulun ja Finlandia-hymnin.
Tänä vuonna ilotulitus
ammuttiin Illinsaaren uimarannalta. Nyt kyseessä oli
poikkeuksellisen näyttävä
tapahtuma.
Uuden vuoden vastaanotossa julkistettiin taiteilija
Kari Alosen Loiistava-valotaideteos, joka on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä. Tekijän mukaan Loiistava
elää moni-ilmeisesti vuodenaikojen mukaan.
Teoksen
tuotannosta
ovat vastanneet Iin kunnan
Ii-instituutti
liikelaitoksen
kulttuuripalvelut ja Iin kehittämisyhtiö Micropolis Oy,
Taidekeskus KulttuuriKauppila sekä Iin kunnan tekniset
palvelut.
Uuden
vuoden
vastaanoton olivat puolestaan
toteuttaneet Iin kunta ja seurakunta. Avustamassa olivat
Iin SPR, Iin Kalamiehet, Iin
Urhelijat ja Iin Meripelastajat.

Ympäristötaidepuistoon oli kerääntynyt paljon väkeä. Mukana oli runsaasti lapsia.
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Taikuri Alfredon tulishowssa liekit leiskuivat.

Loiistava-taideteos kiinnosti kansaa.
Valtuuston puheenjohtaja Teijo
Liedes kertoo kuntastrategiasta.

Ilotulitus oli tänä vuonna poikkeuksellisen näyttävä

